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PENSAMENTO DA SEMANA

JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

VAMOS ESTAR DE VOLTA EM BREVEVAMOS ESTAR DE VOLTA EM BREVE
COM GRANDES SURPRESASCOM GRANDES SURPRESAS

AGENDA DA CASA DOS AÇORES
A Casa dos Açores do Quebec informa sobre as datas a guardar.
- Baile de Carnaval - Sábado, 18 de fevereiro às 18h.
Para mais informações ou reservações: casadosacoresdoquebeque@hotmail.com

NOITE DE FADO NO CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL
O Clube Portugal de Montreal organiza uma Noite de Fado no dia 25 de fevereiro de 2023 às 19h com 
Jordelina Benfeito, Suzi Silva, Luís Duarte, António Moniz e Nelson Moreira. Para mais informações ou 
reservas podem contactar António Moreira: 514-844-1406.

CANTINHO DA SEMANA

FELIZ ANIVERSÁRIO

CLUBE ORIENTAL PORTUGUÊS DE MONTREAL
O Clube Oriental Português de Montreal procura cozinheiro ou cozinheira para os seus eventos. Se está 
interessado podem contactar o presidente do Clube Oriental. Gilberto Alves: 514-434-7238.

BIFE DA PÁSCOA
Já é oficial que haverá a 5ª edição da Festa do BIFE DA PÁSCOA que vai se realizar no dia 1 de abril de 2023 na sala 
de festas da Missão de Nossa Senhora de Fátima em Laval. Para mais informações: 514-961-0770.

TERRAMOTO NA TURQUIA E SÍRIA
A terra estremeceu com violência
Abalando em parte a Síria e Turquia
Catástrofe que matou sem clemência
Muitos milhares de vidas num só dia.

Um sismo gigantesco e de terror
Na fúria das forças da Natureza
Mergulhou aquele povo em luto e dor 
E o mundo solidário em tristeza.

Ceifou num só momento tantas vidas
Deixando um vazio de horror atroz
De almas e memórias destruídas.

Tragédia que tocou em todos nós
Quais mágoas amargas e tão sentidas
Fazem calar bem fundo a nossa voz.

Euclides Cavaco
cavaco@sympatico.ca

FESTA DO CHICHARRO A MODA DOS AMIGOS DE RABO DE PEIXE O QUEBEC
O serão será animado com Nadia, Bailinho dos Amigos de Rabo de Peixe e DJ Jeff Gouveia que vai se realizar no dia 
25 de março de 2023 às 18h30 na sala de festas da Missão de Nossa Senhora de Fátima em Laval. 
Para mais informações ou reservas: Diamantina Borges:514-961-5271 ou Susy Borges: 514-575-7926.

O Que Fazer se o Divórcio for
Decretado no Estrangeiro

O casamento de um cidadão 
português no estrangeiro, 
pode ser averbado em Por-

tugal, mediante a entrega de certidão de casamento 
emitida por entidade competente do país onde ocor-
reu a celebração; fotocópia autenticada da conven-
ção antenupcial se tiver sido outorgada e certidão de 
nascimento se algum dos nubentes for estrangeiro, 
quer junto do posto consular da sua área de residên-
cia, quer ainda junto de Conservatória do Registo 
Civil em Portugal.

Já no caso de o casamento de cidadão português re-
sidente no estrangeiro, ter sido celebrado perante as 
autoridades portuguesas no consulado, o assento de 
casamento é integrado na base de dados em todos os 
consulados ou na conservatória onde se encontre la-
vrado o assento de nascimento de qualquer dos nu-
bentes. Assim, se o casamento contraído no nosso país, 
ou integrado na ordem jurídica portuguesa foi dissol-
vido por sentença emanada por órgão judicial do país 
da residência, terá o cidadão de interpor nova ação 
de revisão e confirmação da sentença que decretou o 
divórcio entre o casal, junto do Tribunal da Relação 
competente e pedir a confirmação daquela sentença. 

A decisão a ser proferida encontra assento na norma 
ínsita no art. 980º do Código de Processo Civil, que es-
tabelece os requisitos necessários para a confirmação 
de sentença estrangeira.

Ou seja, ao julgador não pode suscitar dúvidas: sobre 
a autenticidade dos documentos apresentados, nem 
sobre a inteligência da decisão, que a sentença estran-
geira objeto de apreciação já tenha transitado em jul-
gado; que do processo não consta qualquer elemento 

donde se possa retirar a existência de uma situação de 
litispendência ou de caso julgado, com fundamento 
em causa afeta a um tribunal português; que não te-
nham sido cumpridos os princípios do contraditório 
e da igualdade das partes; que a sentença cuja confir-
mação é pretendida provenha de Tribunal cuja compe-
tência tenha sido provocada em fraude à lei e que que 
não houve impugnação e que não foi posta em causa a 
ordem pública internacional do Estado português. 

Verificados todos os pressupostos necessários para 
que a sentença que decretou o divórcio, entre os re-
querentes possa ter eficácia em Portugal, é emanada 
decisão, que após trânsito em julgado, há lugar ao 
cumprimento do disposto no art. 78.º do Código Re-
gisto Civil, ou seja, comunicação à Conservatória do 
Registo Civil para ser lavrado a averbamento da disso-
lução do matrimónio operado pela revisão da sentença 
estrangeira. A experiência tem demonstrado que este 
pedido surge na maioria das vezes na sequência de ne-
cessidade de atualizar o estado civil em Portugal, visto 
que à luz da ordem jurídica portuguesa sem aquele pe-
dido de revisão de sentença estrangeira de divórcio o 
cidadão é casado em Portugal e nessa medida o ainda 
cônjuge poderá ter de ser chamado a intervir nomea-
damente em atos de alienação, doação, partilha etc, 
que dependerá do regime de bens que vigorou durante 
o matrimónio. O mesmo se diga quanto está em cau-
sa adquirir a cidadania portuguesa, sendo um dos re-
quisitos a demonstração da filiação que é estabelecida 
pelo casamento dos progenitores. Os progenitores dos 
requerentes à cidadania portuguesa que tiverem con-
traído segundas núpcias, só com a revisão de sentença 
de divórcio que dissolveu o casamento, é que poderão 
averbar o matrimónio entretanto contraído e atualizar 
o seu estado civil, habilitando desta forma os filhos ao 
pedido de aquisição de cidadania portuguesa.

FESTA DO CHICHARRO DA FILARMÓNICA PORTUGUESA DE MONTREAL 
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua festa tradicional, Festa do Chicharro que vai se realizar no dia 
4 de março de 2023 às 18h30 na sua sede. Preço 30$. Para reservas: 514-758-9651.
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Repensar a Educação através de nova abordagem

Nas últimas semanas assisti-
mos em Portugal a greves 
seletivas de professores que 

culminaram neste fim de semana 
com uma manifestação que percor-
reu várias avenidas em Lisboa. 

A reivindicação principal, para não variar, é a recu-
peração de perdas salariais motivadas pela interven-
ção que Portugal sofreu devido a aumentos indevi-
dos que as finanças não conseguiam suportar. Mas há 
outras reivindicações, como a colocação de professo-
res, progressão de carreira, entre outras. Não deixa 
de ser trágico e curioso os professores manifestarem-
-se junto de um governo do mesmo partido que le-
vou Portugal à beira da bancarrota e por conseguinte 
responsável pela mesma perda que reivindicam. Mas 

a situação dos professores tem raízes mais profundas 
para além das reivindicações de origem puramente 
política de alguns sindicatos que se mantiveram sos-
segados nos últimos sete anos de governação com o 
atual primeiro ministro. 

O primeiro aspeto que me aflige particularmente é a 
constante perda de autoridade dos professores numa 
sala de aula. Certamente que os tempos em que um 
professor era uma autoridade, por ventura temida, 
nos meios pequenos no interior lusitano seria um 
exagero, mas a falta de autoridade que existe atual-
mente leva-me muitas vezes a considerar como é que 
alguém de bom senso quer ser professor. Aflige-me 
também que a luta de sindicatos de professores gira 
constantemente quase só à volta de reivindicações 
salariais, benesses de carreira e outras que natural-
mente todos estariam de acordo não fosse os parcos 
recursos que o país tem, ainda que tenha uma carga 
fiscal elevadíssima. É preciso estar ciente de várias 

coisas entre as quais: não há dinheiro para tudo, e 
o estado não pode ser um cabide de empregos para 
todos os professores que se formam ou que vão cair 
nessa profissão por inexistência de outras saídas pro-
fissionais. Infelizmente a captura de sindicatos, no-
meadamente da FENPROF por uma liderança cla-
ramente com agenda política transformou a classe 
dos professores, com impacto na Educação em geral, 
numa arma política em que os alunos e respetivas fa-
mílias são danos colaterais. Sempre defendi que ne-
nhum sindicato deveria ser associado a forças e mo-
vimentos políticos, direta ou indiretamente, e até ao 
momento essa convicção se intensifica face ao exem-
plo da Educação em Portugal. Mas isso seria tema 
para outro artigo. No caso em concreto, os portugue-
ses têm de assumir que a Educação é um bem ines-
timável e que a sua instrumentalização deveria ser 
severamente criticada. Educação está associada com 
o desenvolvimento do pensamento e este precisa de 
liberdade para se desenvolver. Educação é um bem 
que faz progredir as sociedades quando bem instala-
da e sustentada nos seus verdadeiros preceitos e com 
envolvimento de todos os parceiros, intervenientes e 
a sociedade em geral.

Infelizmente a Educação é muitas vezes palco de ex-
periências ideológicas absurdas e extravagantes, ou 
vive capturada por interesses pecuniários de classes 
ou preconceitos ideológicos. É absolutamente neces-
sário envolver todos: famílias e sociedade em geral, 
professores e outros profissionais do setor e natural-
mente governo. Acima de tudo, a equação é simples: 
com os recursos possíveis temos que ter os alunos, 
crianças, jovens e adultos, com a melhor formação, 
ou seja, para o investimento feito temos que ter o 
maior retorno. É simples, desde que não deixemos 
a Educação ser o parente esquecido da sociedade à 
mercê de mentes estreitas que só incentivam o ruído 
mas não acrescentam nada ao edifício educativo.

São Valentim no Estrela do Oceano
ROBERTO CARVALHO

O Dia dos Namorados é um dia 
especial para os casalinhos, e 
é no 14 de fevereiro. O restau-

rante Estrela do Oceano não esqueceu 
desta data romântica e decidiram de organizar uma 
noite romântica com Eddy Sousa e uma ementa 
cheia de surpresa.

Em primeiro lugar tivemos 
com uma sala cheia com um 
ambiente amoroso fora deste 
mundo.

Em segundo lugar o jantar 
foi saboroso e tudo foi uma 
delícia.

Em terceiro tivemos a su-
presa da senhora Marya San-
tos que veio cantar algumas 

lindas músicas.
Em quarto o Eddy Sousa fez um espetáculo sensacio-

nal, e adorei a sua prestação no restaurante.
E, para finalizar quero dar os parabéns ao Sr. Alcin-

do  e Gabriela Alves, e, ao mesmo tempo, a toda a sua 
equipa por esta maravilhosa noite romântica.
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Noite Memorável com Tony Carreira em Montreal
SYLVIO MARTINS

Já lá vão 10 anos que Tony Carreira não 
vinha à Montreal. 10 anos a espera, é 
muito, quando não vamos à Portugal 

a todos os anos para ir as festas nas aldeias 
gratuitamente ou mesmo com o preço rídiculo de 10 à 
15 euros, para ver estes artistas. 

Não todos podem ter o luxo de aproveitar estes mo-
mentos, e quando ele vem, o custo é enorme.

Especialmente, para o organizador do evento porque 

tudo custa: o avião, o aluguer do carro, o hótel, os al-
moços, a gasolina, as visitas, etc. Num bilhete que cus-
tou de 60$ à 100$, sabemos muito bem que o custo de 

um artista com banda custa muito.
Eu calculei mais ou menos 35 000$ para ele vir cantar 

à Montreal. Não sei se o Eduardo Vieira ganhou a sua 
aposta para ele vir cá mas a sua apresentação foi difícil 
para a nossa comunidade. A Comunidade de Montreal 
não é rica, nem pobre, o organizador do evento deve 
estar presente e trabalhar muito perto da comunidade 
para ganhar a sua aceitação. Isto é o mesmo caminho 
que eu. Já lá vão 1 mês que o jornal A Voz de Portugal 
está em Toronto e muitos estão a gostar, muitos que-
rem mais. 

Mas isso é a mesma história!
Eu devo ir a Toronto e promover o jornal tal como o 

Eduardo Vieira faz quando vem a Montreal. É muito 
trabalho e devemos continuar a apoiar a comunicação 

social que seja dos melhores ou dos piores. Que seja 
proficional ou não. Para ter uma comunidade forte e 
ter mais artistas como o Tony Carreira em Montreal.

Já lá vão quase 20 anos que eu não vou ao Teatro Rial-
to e agora sei porquê que eu não gosto muito. Estar 
confortável, não é lá. Empacotados como sardinhas 
para um espetáculo como este, não dá o justo valor.

Mas a sala estava cheia de portugueses, canadianos, 

latinas. Sim! Fiquei admirado como tudo foi feito e 
bastante contente que a maioria gostaram do show.

O repertório do Tony é enorme e nos deliciou um 

pouco da sua história dos seus 35 anos de carreira.
Um marco muito importante para qualquer artista e 
podemos salientar que este espetáculo, em Montreal, 
iniciou a sua "Digressão Mundial" ele vai ir aos Esta-
dos  Unidos, França, Bélgica, Alemanhã, Suiça, Por-
tugal, Açores, etc. Uma grande viagem histórica para 
um evento histórico na vida de um grande artista por-
tuguês.

Com tudo o que aconteceu nos dois últimos anos o 
Tony Carreira, ficou com sempre um lindo sorriso, 
cantando e encantando todos os presentes compri-
mentando o pessoal na sala, dando abraços e beijinhos 
a algumas e brincando um pouco no palco.

Parabéns ao Eduardo Vieira para nos matar um pou-
co as nossas saudades das lindas baladas do Tony Car-

reira. 
Um show com muitas emoções e muito amor.
No final o Tony Carreira tomou o seu tempo para fo-

tografias e assinar CD's e cachecóis. Bravo.
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São Valentim com Tony Carreira em Toronto

O jornal que está sempre presen-
te na comunidade. Foi viajar 
à Toronto entre amigos para 

festejar os 35 anos de carreira de Tony 
Carreira.

Ao entrar na sala vimos logo que vai ser um grande 
espetáculo com um palco cheio de luzes um grande ar-
tista. Sala completa com mais de 1500 pessoas estavam 

presentes. Eduardo Vieira subiu ao palco para dar as 
boas-vindas e ao mesmo tempo agradecer aos seus co-
merciantes que ajudou nesta digressão, também agra-
deceu muito ao Ferreira e à casa minhota de Montreal 
pela ajuda, também disse obrigado às pessoas que vie-
ram de Montreal, das Bermudas e ao povo em geral 
por estar presente nesta linda noita para ver o Tony 

Carreira, também disse que precisa mais ajudas dos 
comerciantes para poder trazer grandes artistas como 
têm feito mas se não tiver esta ajuda não vai ser mais 
possível. É verdade porque já estamos a ver muitas coi-
sas na nossa comunidade a morrer. QUANTO ao Tony 
fez um grande espetáculo como nunca tinha visto, um 
artista mais próximo do público desceu do palco para 
cantar entrar as pessoas e ao mesmo tempo cumpri-
mentar. Também perguntou se alguém tinha alguma 
música que gostavam de ouvir porque por vezes na es-

ROBERTO CARVALHO colha que ele faz a sempre alguma música que não faz 
parte porque são mais de 400 músicas que já gravou, 
e é chato quando vens ver um artista e ele não can-
ta a sua música e na verdade havia algumas músicas 
que não fazia parte mas mesmo assim fez questão de 
cantar 2 músicas que pessoas que foi pedido no espec-
táculo que durou umas 2h. Também disse que sabia o 

que era ser imigrantes porque já foi e sabe e para ele 
e verdadeiro português é aquele que vive fora do seu 
país e é um privilégio de iniciar os festejos dos seus 35 
anos de carreira no Canadá. 

Parabéns ao Tony Carreira e a sua banda pelo o exce-
lente espectáculo que nós deu, um grande obrigado ao 
Eduardo Vieira por ter a coragem de trazer este grande 
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PADARIA
PORTUGUESA

com boa
clientela vende

por motivo
de saúde

PREÇO
SENSACIONAL

NOVO NO MERCANOVO NO MERCADODO

Missa Fadista
ANTERO BRANCO
admin@avozdeportugal.com
redação do jornal

A comunidade reuniu-se, 
no passado Domingo, na 
Missão Santa Cruz, para 

orar a Deus, juntamente com dez fadistas, que se 
fizeram acompanhar por António Moniz à guitarra 
portuguesa, Nelson Moreira à viola baixo e ainda 
Luís Duarte e José Brites à viola. 

Contaram ainda com o Grupo Coral Infantil, lide-
rado por Inês Gomes.

O Fado é considerado uma canção "boémia", tor-
nou-se, numa declaração da UNESCO, de Patrimó-
nio Imaterial da Humanidade.

Num passado recente, inúmeros foram os fadistas 
que alteraram os líricos ou recriaram o fado tradicio-
nal, como o faz há décadas Frei Hermano da Câmara, 
para o oferecerem em oração a Jesus e a Maria.

Duas jovens com grande talento fizeram a sua es-
treia na Missa Fadista, Aléxia Martins e Gabriela 

Pereira, cantando respectivamente o "Glória" e "Ale-
luia", dando assim a esperança de que teremos um 
futuro risonho. O incontestável Luís Duarte, durante 
a procissão de entrada, cantou  IGREJA DE SANTO 
ESTÊVÃO, seguindo-se as interpretações de Carlos 
Rodrigues, JÁ NÃO REZO HÁ TANTO TEMPO, de 
Carminda Maria Gama, o SALMO, de Paulo Ferrei-

ra, A MINHA ORAÇÃO, de Suzi Silva, AVÉ MARIA 
DA SERRA, de Marta Raposo, coordenadora da mis-
sa, JESUS CRISTO ANDA NA RUA, de João Rebelo, 
IGREJA DA MINHA TERRA, de António Horácio, 
com AMOR SAGRADO, emocionado alguns fiéis 
com esse amor de Mãe e por fim, Jordelina Benfeito, 
a Cotovia açoriana ESTOU PENSANDO EM DEUS.

Após a celebração, presidida pelo Senhor Padre 
Adam, a comunidade foi convidada a descer ao salão 
da Missão, para um pequeno lanche e café.

Marta Raposo aproveitou a ocasião para presentear 
os artistas com um diploma, recordando o aconteci-
mento.

E foi assim, nesse VI Domingo do tempo comum 
que se deu continuidade a esta tradição iniciada pelo 
Reverendo Padre José Maria Cardoso, para que nesta 

altura do ano se celebre o aniversário da Missão com 
Missas Temáticas. A Missão este ano celebra 59 anos 
de existência.

No próximo Domingo teremos a Missa dos Folclo-
res e Marchas e terminaremos as Missas temáticas a 
26 de Fevereiro com a das Filarmónicas e Tuna de 
Oiro.
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CARNEIRO: Carta Dominante: 9 de Copas, que significa 
Vitória. Amor: Aprenda a dar mais de si aos outros! Saúde: 
O seu corpo precisa de descanso, faça o que ele lhe pede. 
Dinheiro: Evite ser precipitado no que toca à gestão dos seus 

rendimentos. Números da Sorte: 17, 23, 45, 2, 19, 40

TOURO: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa 
Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Haverá um clima romântico 
intenso na sua relação afetiva. Saúde: Atravessa uma fase de 
nervosismo e stress. Aprenda a relaxar. Dinheiro: Não arrisque 

em negócios que não lhe ofereçam garantias. Seja prudente. 
Números da Sorte: 49, 15, 39, 22, 1, 30

GÉMEOS: Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa 
Inteligente, Prático. Amor: Quebre a rotina com a pessoa 
amada. Saúde: Não se esforce demasiado, pense mais em si. 
Dinheiro: Está favorecido e por isso as suas ideias serão bem 

acolhidas. Números da Sorte: 21, 30, 25, 11, 5, 32

CARANGUEJO: Carta Dominante: O Carro, que significa 
Sucesso. Amor: Clima de grande harmonia familiar e amorosa, 
mas seja mais compreensivo. Saúde: Poderá estar sujeito a 
maior pressão. Mantenha a calma. Dinheiro: Terá de controlar 

as mudanças de humor para que elas não interfiram no seu trabalho. 
Números da Sorte: 12, 41, 20, 36, 4, 17

LEÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, 
Negociação Difícil. Amor: Liberte-se de tudo o que o prejudica 
e que está a mais dentro de si. Saúde: Atravessa uma fase 
equilibrada neste campo. Dinheiro: As suas capacidades 

poderão trazer-lhe bons resultados no trabalho.
Números da Sorte: 12, 4, 32, 47, 19, 7

VIRGEM: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota. 
Amor: Dê mais de si aos outros e deixe de se preocupar com as 
pequenas atribulações diárias. Saúde: Pratique exercício físico 
para relaxar. Dinheiro: Deixe os seus investimentos darem 

frutos. Números da Sorte: 33, 20, 4, 36, 19, 1

BALANÇA: Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias 
Negativas. Amor: É provável que atravesse um período um 
pouco conturbado. Viva de uma forma sábia. Saúde: Não abuse 
da sua vitalidade e das suas energias pois poderá ficar exausto.

Dinheiro: Partilhe as suas ideias com os colegas de trabalho e poderão 
daí advir algumas oportunidades que deve saber aproveitar. 
Números da Sorte: 20, 47, 6, 23, 45, 9

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa 
Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Aproveite bem todos 
os momentos a dois. Saúde: Poderá sentir alguma fadiga. 
Descontraia mais! Dinheiro: Conserve os seus bens materiais 

com zelo e cuidado. Números da Sorte: 24, 17, 46, 31, 9, 11

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa Projetos. Amor: 
Faça um jantar romântico para a sua cara-metade. Saúde: Evite 
andar tenso. Aceite os erros dos outros e os seus. Dinheiro: 
Poderá ser surpreendido por uma fatura que não esperava. 
Números da Sorte: 41, 23, 47, 36, 21, 27

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: O Louco, que significa 
Excentricidade. Amor: Se partilhar os seus problemas com 
alguém em quem confia verá que se sentirá bem mais leve. 
Saúde: Seja paciente se o comportamento dos outros não 

corresponder às suas expectativas. Relaxe um pouco mais. Dinheiro: 
Período em que terá segurança financeira. 
Números da Sorte: 22, 17, 36, 40, 9, 25

AQUÁRIO: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa 
Conclusão. Amor: Organize um convívio em que possa 
reencontrar os seus amigos, com as devidas distâncias e em 
segurança. Saúde: Mantenha a calma através da meditação. 

Dinheiro: Poderá haver mudanças bruscas no seu trabalho.
Números da Sorte: 14, 19, 23, 46, 2, 42

PEIXES: Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa 
Poder, Autoridade.
Amor: Deixe de lado as mágoas e perdoe-se a si próprio. 
Assuma o poder sobre a sua vida.

Saúde: Tendência para problemas de memória. Coma frutos secos, 
fazem muito bem ao cérebro.
Dinheiro: Continue a saber gerir bem o seu dinheiro para não deixar o 
barco afundar-se.
Números da Sorte: 20, 13, 4, 26, 7, 10

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
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Parabéns à escola
profissional da Ribeira Grande

A Escola Profissional da Ri-
beira Grande assinalou 
com pompa e circunstân-

cia os 25 anos da sua fundação. 
Decorria o ano de 1996 quando tudo começou a 

desenhar-se para a criação de uma escola de pescas 
no concelho. Foram mais do que muitos os entra-
ves, dado que não havia capacidade legislativa da 
Região para dotar os órgãos de governo próprio 
de competência para certificar cursos na área das 
pescas. 

Com muitas idas a Lisboa e graças ao apoio deci-
sivo de Marco Carreiro, foi possível, ao cabo de 2 
anos abrir a escola profissional com os cursos de 
pescas, tendo a cerimónia sido presidida pelo bis-
po de Angra, D. António de Sousa Braga. 

A partir de então a escola passou a ser uma refe-
rência nos Açores, pelo que está de parabéns este 
estabelecimento de ensino, cujos objetivos têm sido 
atingidos, a provar a influência das novas práticas e 
estratégias de ensino na aprendizagem, rompendo 
com a conceção antiga de que ensinar era apenas 
transmitir conteúdos lineares. 

Hoje, a sua função é fomentar a ideia de que im-
porta desenvolver competências que permitam aos 
formandos que percorrem os corredores desta es-
cola serem profissionais competentes, detentores 
de diversos saberes e cidadãos culturalmente bem 
informados. 

Felizmente, de forma corajosa, a Câmara Mu-
nicipal da Ribeira Grande tem sido um parceiro 
fundamental desde o início desta aventura, no que 
concerne à mudança de rumo das políticas de ensi-
no profissional no Concelho, sobretudo no que diz 
respeito à complementaridade do seu financiamen-
to, sendo atualmente uma escola que se encontra 
numa situação bastante estável, contrastando com 
as dificuldades sentidas por outras instituições si-
milares. 

O paradigma atual é muito diferente daquele de 
há vinte anos atrás, em que o governo não deu a de-
vida atenção a uma verdadeira estratégia de forma-
ção profissional no sector das pescas em S. Miguel. 

A abertura da Escola Profissional foi um engulho, 
pois foram travadas tantas batalhas em várias fren-
tes, num processo moroso e de escolhos, que só foi 
possível com uma vontade enorme de dotar o Con-
celho de uma escola profissional e com uma equipa 
com garra e determinação, concretizar um sonho 
difícil de se tornar realidade. 

Mesmo assim, não faltaram os entraves para que 
este estabelecimento de ensino fosse um fracasso. 
Pensou mal, quem assim agiu, pois ela não só não 
fechou as portas, como tem sido um sucesso na 
formação profissional e na capacitação de tantos 
jovens no mercado de trabalho. 

Alguns sectores tudo fizeram para o insucesso da-
quela iniciativa, pois foram muito poucos os alu-
nos que chegaram ao fim, porque eram cursos com 
a duração de dois e de três anos, dado que os alunos 
com menos apetência para irem para a escola, ade-
riram a cursos de curta duração ministrados fora 
da Escola, apenas com o fito de obterem a cédula 
marítima, que lhes permitia a atividade piscatória. 

Esvaziava-se, assim, propositadamente o conteú-

do curricular da Escola Profissional, a única nos 
Açores certificada para ministrar de pesca, e que 
tantas canseiras exigiram para a estruturação mon-
tagem de um curso. 

O certo é que, no dia 5 de Fevereiro de 1998, 
procedeu-se à inauguração da Escola Profissional 
da Ribeira Grande, cuja qualidade do ensino é re-
conhecida pela comunidade escolar e pelo mundo 
empresarial, a avaliar pelos protocolos com diver-
sas entidades que têm colaborado no estágio dos 
alunos e nos serviços, consubstanciados em novas 
tecnologias, que a Escola presta à comunidade.

Felizmente, no mês de dezembro último, foi assi-
nado um protocolo entre a Escola Profissional da 
Ribeira Grande e a Escola do Mar dos Açores e que 
visa estabelecer uma relação de cooperação entre 
as instituições, de modo a “promover a literacia 
oceânica e o desenvolvimento local e regional, com 
consequente desenvolvimento da formação e qua-
lificação dos agentes profissionais”, ou seja, aquilo 
que há anos Rabo de Peixe tem reivindicado acaba 
de ser concretizado.

Com a assinatura desta pareceria, finalmente o 
Governo Regional dos Açores teve a sensibilidade 
suficiente para promover a formação específica nas 
pescas na ilha de S. Miguel e, assim, deixarmos de 
marcar passo, e ter um sector estruturado, com a 
formação média na área de pesca descentralizada, 
porque não fazia nenhum sentido que um pescador 
de São Miguel tivesse que ir para a Escola do Mar 
no Faial para, por exemplo, tirar a carta de arrasto.

Este protocolo, em específico, permitirá receber 
maior formação nas áreas da construção e repara-
ção naval, náutica de recreio, pesca e aquacultura, 
portos e logística de transporte, bem como o pro-
cessamento e transformação do pescado. 

Parabéns à Escola Profissional da Ribeira Grande 
pelas bodas de prata da sua fundação.



8 |  LA VOIX DU PORTUGAL LE 16 FÉVRIER, 2023 | THE VOICE OF PORTUGAL, 16TH OF FEBRUARY OF 2023

Agências de viagens

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4
PERTO DO MÉTRO SAUVÉ
Tel.: 514.987.7666

SEMPRE MAIS PERTO DE SI
4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

Agências funerárias

Contabilista

Seguros / Financeiros

IMPORTADORES
DE PRODUTOS

DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

GUIA DO CONSUMIDOR
721, rua Jarry Este

MONTREAL
Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

GUIA

David.pereira@igpwm.ca
514 623-4705514 623-4705

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

Tel.: 514.522.5175

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

A mercearia das 
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
T.: 514-849-3808

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

RUI MIGUEL RODRIGUESRUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.comrlarenovation@outlook.com

Monumentos

Notários

Mercearias

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

62 anos ao serviço
dos nossos leitores,

clientes e à comunidade

115 Rua Rachel E, 
Montréal, QC H2W 1C8

514 419-5515
info@romados.co

FONDATEURS: Elísio de Oliveira
 José S. Silvestre 
ÉDITEUR: Sylvio Martins
ADMINISTRATRICE: Marie Moreira
DIRECTEURS: Jorge Matos
 Francisca Reis
RÉDACTEURS: Mário Carvalho
 Antero Branco
ÉQUIPE CONSEILLER: 
 António Cabral
 Roberto Carvalho
JOURNALISTES
ET PHOTOGRAPHE:
 António Pedro Costa
 Hélder Dias
 Jorge Correia
 Hélio Bernardo Lopes
 Humberto Cabral
 João Arruda
 José de Sousa
 Manuel Neves
 Maria Helena Martins
 Mario Eugenio Saturno
 Maria da Conceição Brasil
 Pe. José Maria Cardoso
 Roberto Abarota
 Telmo Barbosa
 Tony Saragoça

4231-B, Boul. St-Laurent, 
Montréal, Québec, H2W 1Z4

Tél.: 514 284.1813
Cél.: 514 299.1593
Web: www.avoz.ca

E-Mail: admin@avoz.ca
ISSN: 0049-6790 | CN 99700654

Restaurante

Renovações

Pavimentadoras, paredes,
tijolos e pedras

Com mais de 25 anos de experiência
TEL.: 450-477-7888

www.rinoxgroup.com

HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal

A Entrevista
de Alberto João Jardim

A recente en-
trevista de 
Alberto João 

Jardim é muito inte-
ressante, engraçada como sempre, 
merecendo, por isso, algumas noti-
nhas.

Em primeiro lugar, o caso do Diário 
de Notícias da Madeira, que terá sido, 
no dizer de Alberto João, o porta-voz 
do fascismo e [que], de um dia para 
o outro, rodou 180 graus e passou a 
porta-voz do MFA, do PCP, do Vas-
co Gonçalves e disso tudo. Claro está 
que eu desconheço o valor de verda-
de desta afirmação, mas o que é cer-
to é que tal realidade passou-se por 
todo o Portugal do tempo. Até José 
Pacheco Pereira já reconheceu que 
o PSD foi o partido para onde asi-
lou a grande maioria os concidadãos 
oriundos do suporte ao Estado Novo: 
se antes davam vivas a Salazar, num 
ápice passaram a fazê-lo ao MFA.

Em segundo lugar, aborda o nosso 
antigo Primeiro-Ministro, Francis-
co Sá Carneiro, sobre quem tece os 
maiores elogios, certamente justos, 
o que me suscitou uma dúvida: terá 
Alberto João adquirido e lido a obra 
essencial de Alexandre Patrício Gou-
veia, OS MANDANTES DO ATEN-
TADO DE CAMARATE? A verdade 
é que também dele nunca se ouviu 
uma palavra sobre o que nos é reve-
lado pelo irmão de uma das vítimas 
do atentado.

Em terceiro lugar, Alberto João 
mostra-se certeiro quando nos diz de 
Guterres: eu temo pelo mundo quan-
do Guterres é o Secretário-geral da 
ONU. E tem toda a razão para mos-
trar tal temor, que é o que também se 
passa comigo. 

Basta que olhemos o que era a cal-
ma do nosso mundo quando chegou 
ao seu atual cargo, e como o mundo 
se nos apresenta hoje, e com as pers-
petivas sombrias que se começam a 
perceber, cada dia com mais nitidez...

Depois, é extremamente direto, do-
lorosamente verdadeiro, como tenho 
de acreditar, quando nos conta que 
Guterres, como executivo, é um zero. 

Mas não creio que tenha razão 
quando refere que está como Secretá-
rio-geral da ONU porque os interes-
ses que mandam no mundo querem 
que tudo continue na mesma. 

Pois, eu penso o contrário: Guter-
res, de parceria com Francisco e com 
Biden, está a tentar mudar o mundo, 
mas acabando por desembocar no 
atual estado de guerra, o mais peri-
goso desde 1945. 

A História irá registar a passagem 
de Guterres pelas Nações Unidas 
como uma sua mancha negra.

Em quarto lugar, aquela de que Pe-
dro [Santana Lopes] é um homem 
imprevisível, que tanto ajuda como 
está contra nós. 

É capaz de estar certo.
Em quinto lugar, a excelente opinião 

sobre José Sócrates: o gajo foi impe-
cável. 

E depois, aquela novidade sobre 
como Fernando Teixeira dos Santos 
sofreu certa finta invisível do antigo 
Primeiro-Ministro, que acabou por 
gerar em Alberto João a reação gra-
ciosa de quase não perceber a porra 
de país em que estava metido.

E, em quinto lugar, a sua mais ter-
rível crítica, a que expõe sobre Pas-
sos Coelho: é um situacionista do 
sistema político, que nunca tolerou 
que eu fosse adversário político do 
sistema constitucional de 1976, e que 
nunca entendeu as autonomias, por-
que é um retornado de África, achan-
do tudo isto uma ameaça à unidade 
nacional. 

De resto, até nos conta – é a sua per-
ceção – que Cavaco também não gos-
tava muito dele [Passos Coelho].

Simplesmente, Alberto João vai 
muito mais longe, e conta-nos o que 
vimos e sabemos muitíssimo bem: o 
que ele [Passos Coelho] fez foi uma 
política de genocídio social, porque 
não se recupera uma economia cor-
tando salários, recupera-se travan-
do a inflação, e não se tira poder de 
compra às pessoas, não se vai tirar 
a uns desgraçados, já com reformas 
vergonhosas, o pouco que têm. 

E conclui deste modo politicamente 
mortal: o que ele fez ao País é imper-
doável, é a negação da social-demo-
cracia. 

E ainda lhe junta: se o Passos Coe-
lho vier, eu tenho de votar noutra 
pessoa qualquer. 

Pois, é importante que os portugue-
ses tenham tudo isto bem presente, 
sobretudo, vindo de Alberto João 
Jardim.
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RECEITA DA SEMANA

ANUNCIOS

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-
-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para trabalhar 
no betão e finalização de piscina. Nora: 450-628-5472

Companhia de construção e jardins procura pe-
dreiros e homens com experiência no “Pavé uni” 
melhor salário na indústria. Estamos a procura 
igualmente de homens sem ou com pouca expe-
riência.

Contactar David 514-979-5604. 
Envie o cv para david@swdla.com

Visite o nosso website para ter uma ideia 
do trabalho a fazer www.swdla.com

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

EMPREGOS

Pastéis de polvo com massa filo

PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

MODO DE PREPARO: 1-Leve a cebola e o 
alho ao lume com o alho-francês cortado em 
rodelas fi nas e metade do azeite. Cozinhe du-
rante cerca de 5 minutos, mexendo ocasional-
mente, até os legumes estarem moles. 2-Junte 
os pimentos cortados em tiras e cozinhe du-
rante mais 5 minutos. Entretanto pique as so-
bras de polvo em pedaços pequenos e junte 
aos legumes. 3-Salpique com os coentros pi-
cados e pimenta moída no momento, misture 
bem e retire do lume. Deixe arrefecer um pou-
co. 4-Ligue o forno para os 180 ºC, na função 
ventilada. 5-Deite o restante azeite numa taça 
e pincele levemente cada folha de massa filo, 
dobre em três partes e coloque uma porção 
do recheio de polvo numa das pontas. Dobre 
a tira de massa sobre si própria, em triângulo, 
de modo a que o recheio não saia. Repita o 
procedimento com a restante massa e recheio. 
6-Coloque os pastéis sobre um tabuleiro forra-
do com papel vegetal, pincele-os com azeite e 
leve ao forno durante cerca de 20 minutos ou 
até estarem dourados e estaladiços.

INGREDIENTES: 
100g cebola picada; 1 c. de chá alho picado; 1 unid. (± 200g) alho-
-francês; 4 c. de sopa azeite virgem extra; 60g pimento vermelho; 
60g pimento amarelo; 250g sobras de polvo cozinhado; 2 c. de sopa 
coentros picados congelados; 1 q.b. pimenta preta de moinho; 1 emb. 
(250g) massa filo

Você procura uma empresa e um patrão que saiba 
valorizar o seu trabalho pelo seu justo valor? Você 
pode ter um salário entre 35 à 40$ a hora. Pode nos 
contactar:

ROBERTO TAVARES
514-992-1586 OU

info@terrassementterranova.com

ENCONTROS

Procura-se senhora de 
60 à 65 anos de idade para fazer vida à dois. 

450-669-4885

Precisa-se de um padeiro para 
uma padaria italiana na zona NDG 
com experiência a tempo inteiro. 
Deve falar um pouco de inglês ou 

francês.
NICK: 514-267-4152

Precisa-se de pessoas para trabalhar na limpeza 
com experiência para a região de West Island, 

Pointe-Claire. Salário inicial 20,00$/h, seguro de 
grupo - RRSP - CNESST. Trabalho a partir das 17h.

Interessados  enviar CV para sandrag@saronet.
com ou pelo fax 450 978-9664

†† MARIA DE JESUS BARBOSA
1929 – 2023

Faleceu em Greenfield 
Park, no dia 4 do fevereiro 
de 2023, a senhora Maria 
de Jesus Barbosa, natural 
da Lagoa, São Miguel, 
Açores com 93 anos de 
idade. Deixa na dor, sua 
filha Maria Vaillancourt 
(Jacques) e seu filho 
Leonardo, seus netos Gina 
e Pascal, seus bisnetos 
William, Léanna e Coralie, 
sua irmã Cremilde (João), 
sobrinhos/as assim como 
outros restantes familiares 
e amigos.
Os serviços fúnebres:
GROUPE YVES LÉGARÉ
COMPLEXE RIVE-SUD
2750, boul. Marie-Victorin E., 
Longueuil, J4G 1P5
O velório teve lugar sexta-feira 10 de fevereiro de 2023 
das 10h às 12h. Seguindo o funeral que foi realizado às 
12h no mesmo complexo. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignareem tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se ilhes associam na 
dor. Bem Haja.

PRODUTORES DE VINHO QUESTIONAM : BAIXA O CUSTO DA 
ENERGIA MAS AS GARRAFAS MANTÊM PREÇOS RECORDE?

E pedem intervenção urgente do Governo
A baixa gradual do custo da energia, que se re-

fletiu positivamente nos fretes de transporte em 
navio, não teve lamentavelmente ainda qualquer refle-
xo no fornecimento das garrafas, que continuam a ser 
colocadas no mercado com preços recorde.

De Norte a Sul do País, os produtores de vinho es-
tão a ser confrontados com custos do vidro 
que estão em média mais de 55% acima dos 
valores pré-guerra e com alcavalas no seu for-
necimento (taxa de energia, valor do trans-
porte e exigência de pagamento antecipado). 
Se é certo que o custo energético teve um aumento, é 
inegável que este já está há vários meses a ser aliviado. 
Estranhamente, não há qualquer reflexo no custo das 
garrafas. Acresce que continua a registar-se escassez de 
muitos modelos de garrafas (ao contrário do que acon-
tece noutros países vinícolas, nossos concorrentes), o 
que tem obrigado os produtores a alterarem constan-
temente procedimentos e rotulagem, para adaptarem 

a sua produção aos modelos disponíveis, o que afecta 
gravemente a consistência das suas estratégias comer-
ciais e de marketing. De acordo com dados divulgados 
pelo Instituto da Vinha e do Vinho, Portugal produziu 
na última vindima cerca de 688 milhões de litros de 
vinho. Sendo que a maior parte do vinho Português é 
engarrafado, é bom de ver não só a importância que o 
vidro tem para este sector, mas além disso, como o vi-
nho é o principal exportador de vidro português para 
os quatro cantos do mundo. Para muitos produtores, 
sobretudo os que se posicionam em segmentos mais 

competitivos, o aumento do custo do vidro, 
que não tem paralelo noutros países, deixa-os 
dramaticamente fora do mercado. A ANCE-
VE pede pois ao Governo que estabeleça ur-
gentemente uma plataforma de diálogo, para 

que, sob o seu alto patrocínio, representantes dos sec-
tores do vinho e do vidro possam analisar a situação 
e procurar a forma mais eficaz de abordar e resolver 
este gravíssimo problema. Fundada em 1975, a ANCE-
VE – Associação Nacional dos Comerciantes e Expor-
tadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas representa 
produtores e engarrafadores de vinhos e bebidas espi-
rituosas das principais regiões do País.

PAULO AMORIM, Presidente da ANCEVE
Associação Nacional dos Comerciantes e 
Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas

ANIBAL LOUREIRO
RODRIGUES

1947 – 2023

Faleceu em Laval no dia 8 de 
fevereiro de 2023, o senhor 
Anibal Loureiro Rodrigues com 
76 anos. Natural de São João da 
Serra, Viseu, Portugal. Esposo 
da Sra. Emilia Freitas. Deixa 
na dor sua esposa, seus filhos 
Luisa (Vasco), Artur (Chantal), 
neta Beatriz, irmãs Arlete e 
Eugénia, irmãos Marcelino, 
Salazar e José. Cunhados José 
e Victor, primos/as assim como 
outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres:
LES ESPACES MEMORIA
2159, Boul. St-Martin Est, Laval, Qc
www.memoria.ca | 514-277-7778

"Em vez de enviar flores seria apreciado um
donativo a uma fundação ou organismo de caridade"

O velório teve lugar quarta-feira 15 de fevereiro de 
2023 das 16h às 21h e quinta-feira a partir das 9h da 
manhã. Seguir-se-à o funeral que será celebrado às 
11h na igreja de Nossa Senhora de Fátima em Laval 
(1815, rua Favreau, Laval, Qc). A família vem por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignareem 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qual-
quer forma, se ilhes associam na dor. Bem Haja.
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CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO
 P J V E D
1-Arsenal 51 21 16   3   2
2-Man. City 48 22 15   3   4
3-Man. United 46 23 14   4   5
4-Newcastle 41 22 10 11   1
5-Tottenham 39 23 12   3   8
6-B&H Albion 35 21 10   5   6
7-Fulham 35 23 10   5   8
8-Brentford 34 22   8 10   4
9-Liverpool 32 21   9   5   7
10-Chelsea 31 22   8   7   7
11-Aston Villa 28 22   8   4 10
12-Crystal Palace 25 22   6   7   9
13-Leicester City 24 22   7   3 12
14-Nott. Forest 24 22   6   6 10
15-Wolverhampton 23 22   6   5 11
16-West Ham 20 22   5   5 12
17-Leeds United 19 22   4   7 11
18-Everton 18 22   4   6 12
19-Bournemouth 18 22   4   6 12
20-Southampton 15 22   4   3 15

Inglaterra
Premier League

 P J V E D
1-Napoli 59 22 19 2 1
2-Internazionale 44 22 14 2 6
3-Atalanta 41 22 12 5 5
4-Milan 41 22 12 5 5
5-Roma 41 22 12 5 5
6-Lazio 39 22 11 6 5
7-Torino 30 22 8 6 8
8-Udinese 30 22 7 9 6
9-Monza 29 22 8 5 9
10-Juventus 29 22 13 5 4
11-Bologna 29 22 8 5 9
12-Empoli 27 22 6 9 7
13-Fiorentina 24 22 6 6 10
14-Sassuolo 24 22 6 6 10
15-Lecce 24 22 5 9 8
16-Salernitana 21 22 5 6 11
17-Spezia 19 22 4 7 11
18-Hellas Verona 17 22 4 5 13
19-Sampdoria 11 22 2 5 15
20-Cremonese 8 22 0 8 14

 P J V E D
1-Paris SG 54 23 17 3 3
2-Marseille 49 23 15 4 4
3-Monaco 47 23 14 5 4
4-Lens 46 23 13 7 3
5-Lille 41 23 12 5 6
6-Rennes 40 23 12 4 7
7-Nice 37 23 10 7 6
8-Lorient 36 23 10 6 7
9-Lyon 35 23 10 5 8
10-Stade de Reims 33 23 7 12 4
11-Toulouse 32 23 9 5 9
12-Clermont 30 23 8 6 9
13-Nantes 28 23 6 10 7
14-Montpellier 23 23 7 2 14
15-Brest 20 23 4 8 11
16-Troyes 19 23 4 7 12
17-Strasbourg 18 23 3 9 11
18-AC Ajaccio 18 23 5 3 15
19-Auxerre 15 23 3 6 14
20-Angers 10 23 2 4 17

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E  D
1-B. München 43 20 12 7 1
2-FC Union Berlin 42 20 13 3 4
3-B. Dortmund 40 20 13 1 6
4-SC Freiburg 37 20 11 4 5
5-RB Leipzig 36 20 10 6 4
6-E. Frankfurt 35 20 10 5 5
7-Wolfsburg 30 20 8 6 6
8-B. Leverkusen 27 20 8 3 9
9-Werder Bremen 27 20 8 3 9
10-B. M´gladbach 26 20 7 5 8
11-FC Köln 26 20 6 8 6
12-Mainz 26 20 7 5 8
13-FC Augsburg 21 20 6 3 11
14-Hoffenheim 19 20 5 4 11
15-VfL Bochum 19 20 6 1 13
16-Hertha BSC 17 20 4 5 11
17-Stuttgart 16 20 3 7 10
18-Schalke 04 12 20 2 6 12

Bundesliga 
2022/23

 P J V E D
1-Barcelona 56 21 18 2 1
2-Real Madrid 45 20 14 3 3
3-Real Sociedad 42 21 13 3 5
4-Atlético Madrid 38 21 11 5 5
5-Real Betis 34 21 10 4 7
6-Rayo Vallecano 33 21 9 6 6
7-Athletic 32 21 9 5 7
8-Villarreal 31 21 9 4 8
9-Osasuna 30 21 8 6 7
10-Mallorca 28 21 8 4 9
11-Girona 24 21 6 6 9
12-Sevilla 24 21 6 6 9
13-Valladolid 24 21 7 3 11
14-Celta de Vigo 23 21 6 5 10
15-Almería 22 21 6 4 11
16-Cádiz 22 21 5 7 9
17-Espanyol 21 21 4 9 8
18-Valencia 20 21 5 5 11
19-Getafe 19 21 4 7 10
20-Elche 9 20 1 6 13 

Espanha
Liga Santander

OITAVOS-DE-FINAL 1ª Mão    2ª Mão
Milan-Tottenham    1-0 08/03  15:00
Paris SG-Bayern München    0-1 08/03  15:00
Club Brugge-Benfica    0-2 07/03  15:00
Borussia Dortmund-Chelsea    1-0 07/03  15:00
Liverpool-Real Madrid 21/02  15:00 15/03  15:00
Eintracht Frankfurt-Napoli 21/02  15:00 15/03  15:00
RB Leipzig-Manchester City 22/02  15:00 14/03  15:00
Internazionale-FC Porto 22/02  15:00 14/03  15:00

PLAY-OFF 1ª Mão    2ª Mão
Ajax-1. FC Union Berlin 16/02  12:45 23/02  15:00
Red Bull Salzburg-Roma 16/02  12:45 23/02  15:00
Barcelona-Manchester United 16/02  12:45 23/02  15:00
Shakhtar Donetsk-Rennes 16/02  12:45 23/02  15:00 
Sporting-Midtjylland 16/02  15:00 23/02  12:45
Sevilla-PSV 16/02  15:00 23/02  12:45 
Juventus-Nantes 16/02  15:00 23/02  12:45
Bayer Leverkusen-Monaco 16/02  15:00 23/02  12:45

CHAMPIONS: CLUB BRUGGE 0-2 BENFICA

Onze metros e uns pozinhos
mais perto dos «quartos»
A primeira notícia do dia, e talvez, a principal, 

é que o Benfica ficou mais perto dos oitavos 
de final da Liga dos Campeões.

Onze metros e uns pozinhos mais perto, se quiser-
mos aludir à forma como os encarnados construíram 
o triunfo em casa do Club Brugge (2-0), na primeira 
mão dos oitavos de final da Prova Milionária.

Rafa e Ramos, o regresso à fórmula inicial
Na Bélgica, Roger Schmidt voltou à fórmula que mais 

vezes lhe deu sucesso esta temporada: Rafa e Gonçalo 
Ramos podiam não estar a 100 por cento, como o téc-
nico das águias revelou, mas foram lançados no onze 
inicial. David Neres e Gonçalo Guedes foram os sacri-
ficados, Chiquinho voltou a ocupar o meio-campo ao 
lado de Florentino. O Benfica entrou mais forte, mas o 
Brugge também fez questão de lembrar porque é que 
está neste «oitavos», e depois de ganhar a equipas como 
o FC Porto ou o Atlético de Madrid. O período entre 
os dez e os 25 minutos do clube belga foram positivos, 
deixaram a águia em sentida, mas não se traduziram 
em grande coisa naquilo que mais interessa: golos, ou 
pelo menos tentativas reais disso.

Otamendi dá o sinal
Depois disso, diga-se, o conjunto de Schmidt acor-

dou. E o sinal foi dado pelo representante máximo do 
técnico germânico em campo, Otamendi, aos 23 mi-
nutos, num lance individual que, coincidência ou não, 
catapultou o Benfica para outro nível. Isso e outra en-
volvência de João Mário no jogo, muito agarrado à di-
reita nos primeiros minutos. Os encarnados, por força 
da capacidade criativa de Grimaldo e da competência 
de Aursnes, foram sempre canalizando os seus ataques 
pelo lado esquerdo. Ora, no espaço de um minuto, por 
duas vezes o Benfica esteve perto do golo, e estava dado 
aí o click para o que restava para jogar da partida. Aos 
26 minutos António Silva deixou Otamendi desespe-
rado com um mau cabeceamento à boca da baliza, aos 
31 Rafa acertou no poste. Os lances foram-se suceden-
do, o Benfica foi desperdiçando, e começou a pairar 
em Bruges aquela velha máxima de quem não marca, 
sofre. E isso aconteceu... durante breves segundos. A 
acabar a primeira parte, e num lance de bola parada, o 
Brugge marcou, por Odoi, e congelou durante alguns 
instantes os três mil adeptos benfiquistas que estavam 

no estádio. Mas apenas por alguns instantes porque o 
lance foi anulado por fora de jogo.

O susto passou e o golo surgiu
O Benfica saiu vivo desse susto, e se já tinha acabado 

a primeira parte por cima do Brugge, essa diferença 
acentuou-se na etapa complementar. Gonçalo Ramos 
falhou o 1-0 de forma escandalosa, mas redimiu-se 
logo a seguir, na inteligência que teve para ganhar um 
penálti. João Mário marcou, fez o quinto golo nesta 
Liga dos Campeões e o quarto consecutivo em jogos 
fora na Prova Milionária. Os «quartos» para as águias 
embalaram aí. Mais maduro, e acima de tudo melhor, 
o Benfica pôs-se de cadeirinha no jogo e, porque não, 
na eliminatória. Defensivamente segura – com Antó-
nio Silva em destaque –, a águia teve ainda asas para 
dar outra cor ao resultado.

Neres e Guedes, as cartadas para o 2-0
Aí, mérito para Roger Schmidt, que percebeu o des-

gaste de Rafa e Gonçalo Ramos e lançou David Neres 
e Gonçalo Guedes para os seus lugares – que luxo. A 
dupla agitou e, mais do que isso, foi decisiva no 2-0. 
Após um desvio de Guedes, Meijer facilitou, Neres 
aproveitou e fez o 2-0 que até meteu Rui Costa a cantar 
nas bancadas. Ainda vamos no intervalo, mas o Benfi-
ca está com os quartos de final da Liga dos Campeões 
bem encaminhados. Pelo menos, repetimos, tem dois 
golos de vantagem sobre o Brugge – ou os tais onze 
metros e uns pozinhos.

Benfica iguala recorde do FC Porto de 
12 jogos sem perder na Liga dos Campeões
O Benfica somou esta quarta-feira o 12.º jogo sem 

perder na Liga dos Campeões em futebol e igualou o 
recorde nacional do FC Porto, ao vencer em casa do 
Club Brugge, por 2-0, na primeira mão dos 'oitavos' da 
edição 2022/23.
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1-Benfica 53 20 17 2 1 51 12
2-FC Porto 48 20 15 3 2 47 12
3-SC Braga 46 20 15 1 4 45 20
4-Sporting 38 20 12 2 6 40 21
5-Vitória SC 33 20 10 3 7 19 20
6-Casa Pia AC 31 20 9 4 7 18 20
7-FC Arouca 30 20 8 6 6 24 29
8-GD Chaves 26 20 6 8 6 19 24
9-Boavista 26 20 7 5 8 23 31
10-FC Vizela 25 20 7 4 9 22 20
11-Rio Ave 24 20 6 6 8 20 24
12-Portimonense 23 20 7 2 11 16 26
13-Estoril Praia 22 20 6 4 10 18 26
14-Gil Vicente 22 20 6 4 10 20 27
15-FC Famalicão 21 20 6 3 11 18 28
16-Santa Clara 15 20 3 6 11 14 26
17-Marítimo 13 20 3 4 13 13 37
18-Paços de Ferreira 9 20 2 3 15 12 36

 PTS  J V E    D GM   GS

20ª JORNADA
26/01 P. Ferreira 0-2 Benfica
10/02 FC Vizela 0-0 GD Chaves
11/02 FC Arouca 1-0 Santa Clara
  Vitória SC 1-0 Portimonense
12/02 FC Famalicão 0-1 Gil Vicente
  Sporting 1-2 FC Porto
  Marítimo 1-2 SC Braga
13/02 Rio Ave 2-0 Estoril Praia
  Boavista 0-0 Casa Pia AC

21ª JORNADA
17/02 Gil Vicente 15:15 FC Vizela
18/02 Portimonense 10:30 Marítimo
  Estoril Praia 13:00 P. Ferreira
  FC Porto 15:30 Rio Ave
19/02 Santa Clara 10:30 Famalicão
  SC Braga 13:00 FC Arouca
  Casa Pia AC 15:30 Vitória SC
20/02 GD Chaves 14:00 Sporting 
  Benfica 16:15 Boavista

20ª JORNADA
10/02 Torreense 1-0 Moreirense
11/02 Leixões 0-1 Feirense
  Est. Amadora 2-1 Benfica B
  SC Covilhã 1-0 CD Tondela
  Vilafranquense 0-1 Trofense
12/02 UD Oliveirense 2-1 FC Porto B
  A. Viseu 2-0 Farense
13/02 CD Mafra 3-3 Nacional
  B SAD 2-2 FC Penafiel

21ª JORNADA
17/02 CD Tondela 13:00 A. Viseu
18/02 FC Penafiel 6:00 SC Covilhã
  Trofense 9:00 UD Oliveirense
  Feirense 10:30 Vilafranquense
  FC Porto B 10:30 E. Amadora
19/02 Nacional 6:00 Leixões
  Moreirense 9:00 B SAD
  Farense 10:30 CD Mafra
  Benfica B 10:30 Torreense

1-Moreirense 46 20 14 4 2 39 18
2-Est. Amadora 37 20 9 10 1 33 20
3-Farense 35 20 10 5 5 33 25
4-Académico de Viseu 34 20 9 7 4 34 25
5-Vilafranquense 30 20 8 6 6 27 22
6-UD Oliveirense 28 20 7 7 6 29 29
7-FC Porto B 27 20 7 6 7 26 22
8-Feirense 27 20 6 9 5 26 24
9-FC Penafiel 26 20 6 8 6 20 22
10-Benfica B 26 20 7 5 8 35 35
11-CD Tondela 26 20 5 11 4 22 19
12-Leixões 24 20 6 7 7 19 20
13-Torreense 24 20 7 3 10 16 23
14-CD Mafra 21 20 5 6 9 26 35
15-Nacional 21 20 5 6 9 22 25
16-B SAD 20 20 5 5 10 29 37
17-Trofense 16 20 4 4 12 15 33
18-SC Covilhã 14 20 3 5 12 16 33

     PTS  J V  E  D GM GS

DESPORTO

FINAL
Sporting  0-2  FC Porto 

OITAVOS-DE-FINAL
11/01 Länk Vilaverdense  1-4  B SAD
 Nacional  1-0  Rabo Peixe
 SC Braga  3-2  Vitória SC
 Académico de Viseu  2-0  Beira-Mar
 FC Porto  4-0  FC Arouca
12/01 Vitória FC  0-1  Casa Pia AC
QUARTOS-DE-FINAL
08/02  FC Famalicão  4-1  B SAD
 Académico de Viseu  0-1  FC Porto
09/02 Casa Pia AC  2-5  Nacional
 SC Braga  1-1 (5-4 G.P) Benfica
MEIAS-FINAIS 1ª mão 2ª mão
FC Porto-FC Famalicão 25/04  15:45 03/05  15:45
Nacional-SC Braga 03/05  15:45           ---

SPORTING 1-2 FC PORTO

Não era no laboratório de Amorim
que estava o elixir da felicidade
Ruben Amorim foi ao laboratório testar fór-

mulas novas, mas o elixir da felicidade estava 
com Sérgio Conceição, e por isso o resultado 

final foi um clássico dos últimos tempos. O Sporting 
somou o oitavo jogo sem conseguir vencer o FC Por-
to, que por seu lado venceu os quatro últimos duelos 
com os leões, três dos quais na presente temporada.

O treinador leonino surpreendeu várias vezes, antes 
e durante o jogo, mas não conseguiu inverter a ten-

dência dos duelos com o FC Porto. Os 
dragões tiveram felicidade, sobretudo na 
forma como chegaram ao primeiro golo, 
mas também mérito, claro, até porque 
nenhuma equipa consegue este registo 
de ascendente sobre um rival por acaso.

Ruben Amorim reservou várias surpre-
sas para o Clássico, e a maior delas nem 
foi deixar Paulinho no banco, mesmo de-
pois do apelo judicial que «suspendeu» o 
castigo de três jogos ao avançado. Cher-
miti tinha apontado o golo da vitória em 
Vila do Conde, e continuou a ter a con-
fiança do técnico leonino, que decidiu 
promover a estreia a titular de Bellerín, 
mas que surpreendeu sobretudo pela 
aposta em Fatawu, para o lugar de Nuno 
Santos.

Embora tenha saído ao intervalo, o ganês deixou 
boas indicações na primeira parte, perante a exigência 
do encontro. A primeira grande ocasião do encontro 
nasceu nos seus pés, de resto, com um passe a lançar 
Matheus Reis no lado esquerdo da área, para um cru-
zamento atrasado que Marcus Edwards desviou em 
demasia, e que, por isso, saiu ao lado.

Três minutos depois o Sporting voltou a ganhar a li-
nha de fundo, desta feita com Bellerín a cruzar atrasa-
do, mas o pé direito de Trincão não conseguiu desviar 
a bola de Diogo Costa.

Se os primeiros sinais de perigo foram do Sporting, a 
resposta do FC Porto fez ouvir-se o estrondo da bola a 
bater no poste, perante o desvio de Taremi na cara de 
Adán (35m).

O jogo estava animado e repartido, por essa altura, 
mas Amorim decidiu lançar Paulinho no lugar de 
Trincão, uma vez mais abaixo dos serviços mínimos.

Chermiti não esteve muito melhor, mas ao minuto 
41 já estaria a preparar o festejo quando viu o rema-
te sair contra o corpo de Marcano, após cruzamento 
de Edwards. Claramente o mais esclarecido do ataque 
leonino, o inglês viu Diogo Costa negar-lhe o golo de 
livre direto com uma espantosa defesa.

Taremi ainda teve um desvio perigoso de cabeça, que 

saiu ao lado, mas ao intervalo o marcador fazia justiça 
ao equilíbrio, embora sem golos para assinalar.

Do golpe de felicidade ao final alucinante, já com lo-
tação reduzida

Em perfeito contraste, a etapa complementar teve 
menos situações claras de golo, mas com direito a 
festa. Ao minuto 61, com o jogo bem mais fechado, 
o FC Porto beneficiou de um golpe de felicidade para 
colocar-se em vantagem. Era com Taremi que Uribe 

queria tabelar, mas o ressalto 
em Ugarte saiu melhor do que 
a encomenda: Gonçalo Inácio 
ficou batido e o internacional 
colombiano deu por si na cara 
de Adán.

Na tentativa de impulsionar 
uma reação da equipa, Ruben 
Amorim voltou a surpreen-
der: Ricardo Esgaio, que tinha 
rendido Bellerín, esteve ape-
nas quinze minutos em cam-
po, para dar o lugar a Arthur. 
Diomande entrou ao mesmo 
tempo para o lugar de Matheus 
Reis.

Quando Ruben Amorim es-

gotou as substituições, Sérgio Conceição ainda não 
tinha mexido na equipa. O treinador portista foi ge-
rindo a condição física de algumas unidades, até tendo 
em conta as limitações que tinha nas opções, mas num 
final alucinante contou com a sobriedade notável de 
Diogo Costa. O guarda-redes portista começou por 
negar o empate a Chermiti (88m), e mesmo depois, 
quando o jovem avançado festejou um golo, anulado 
posteriormente por fora de jogo, Diogo Costa ainda 
defendeu um primeiro remate.

A melhor forma que o FC Porto arranjou para supe-
rar o susto foi festejar o 2-0, apontado por Pepê, com 
um pormenor de classe, ao aparecer isolado diante de 
Adán (90+5).

Muitos adeptos do Sporting nem quiseram esperar 
pelo final do jogo, mas a verdade é que a equipa de 
Amorim lutou até ao fim. Ainda reduziu a diferença, 
por Chermiti (90+7), e teve ainda um pontapé de can-
to em que Adán foi ao ataque desviar uma bola que 
parecia mais favorável a Diomande.

Não se pode dizer que a supremacia do FC Porto te-
nha ficado evidente, mas a equipa de Sérgio Concei-
ção derrubou o leão, uma vez mais, e ganha motivação 
para a luta pelo título, novamente a cinco pontos do 
líder Benfica.
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Nuno Bettencourt acompanhou Rihanna no Super Bowl

Nuno Bettencourt, o guitarrista português, 
colaborador de longa data de Rihanna par-
ticipou no Superbowl.

É o assunto do dia, o grande regresso de Rihanna aos 
palcos após um hiato de mais de cinco anos. O mo-
mento deu-se na emblemática performance no inter-
valo do Super Bowl, um evento cuja transmissão te-
levisiva alcança cerca de 100 milhões de espetadores, 
apenas nos EUA.

Para além dos vários dançarinos que acompanharam 
Rihanna, também estiveram em palco um conjunto de 
músicos que fazem parte da banda que costuma acom-
panhar a cantora na estrada, sendo que entre estes po-
demos encontrar um português – o guitarrista Nuno 
Bettencourt.

Nuno Bettencourt, nascido nos Açores, é um dos mais 
respeitados guitarristas no mundo. Com os seus Extre-
me, Bettencourt saltou para ribalta em 1990, aquando 

RODRIGO BAPTISTA
AS - Artesonora.pt

do lançamento do álbum “Extreme II: Pornograffitti”, 
que contêm o sucesso “More Than Words”. Entre vá-
rios projectos ao longo das últimas décadas, Nuno aca-
baria por ser contratado por Rihanna em 2009 para a 
sua “Last Girl On Earth Tour” e desde então tem sido o 
guitarrista de todas as tours que se sucederam.

Em 2014, numa entrevista à revista Guitar Interac-
tive, Nuno recorda como é que conseguiu o trabalho 
de guitarrista com Rihanna: «Nunca fiz outro concerto 
que não fosse o meu, e já me pediram ao longo dos 
anos para fazer coisas, não apenas com artistas pop, 
mas com outras bandas de rock, e eu sempre recusei. 
Tínhamos acabado de terminar uma tour dos Extreme 
e um amigo meu, que é diretor musical, Tony Bruno, 
ligou-me e disse: ‘Eu sei que já perguntei dez vezes, 
mas sei que estás em LA, estamos em LA. A Rihan-
na viu alguns dos teus vídeos. Considerarias fazer…? 
Ele disse “três meses” desta promoção. E eu fiquei tipo 
(…). Estou na casa dos quarenta, estou agarrado às 
minhas “armas” há demasiado tempo e não faço mais 
nada. Porque ao início disse: ‘Não. Porque é que eu iria 
querer fazer isso? Não há realmente nenhuma guitarra 

nisso.’ E ele disse: ‘Bem, é isso. Ela quer que seja mui-
to mais pesado ao vivo.’ E eu, disse, ‘Então posso fazer 
aquilo que faço sempre.’ E ele disse-me: ‘Completa-
mente. O teu equipamento…’ [E eu disse]: ‘Posso “es-
tragar” todas as músicas dela?’ E ele disse, ‘Sim.’ Então 
eu pensei que isso seria divertido».

Em relação ao suposto facilitismo do trabalho Nuno 
refere que: «Quando as pessoas perguntam: ‘Por que 
é que farias algo que podes fazer com os olhos fecha-
dos?’ As pessoas não sabem que é um trabalho difícil. 
Os “chapéus” que tens que usar, para te sentires con-
fortável… Vais de uma música pop básica como “Um-
brella” para uma música reggae para uma faixa club 
até mesmo, tipo, uma música punk e coisas de R&B. 
Então, a quantidade de texturas e sensações diferentes, 
e ter que tocar juntamente com esses músicos incríveis 
que ouvem de tudo, definitivamente não é uma situa-
ção fácil».

Nuno também acha que o público em geral tem uma 
percepção errada de Rihanna e defende que: «Quais-
quer que sejam as perceções das pessoas sobre o que 
a Rihanna é, o que é certo é que ela é definitivamente 
um animal diferente ao vivo – completamente diferen-
te. No começo, mesmo quando eu comecei a trabalhar 
com ela, eu pensava, ‘Ela sabe mesmo cantar?’ Muitas 
vezes, com cantores que ouves agora, há muito desse 
elemento Auto-Tune e não sabes quem é que realmen-
te sabe cantar. Mas quando fui ensaiar, não pude acre-
ditar como ela cantava bem e não conseguia acreditar 
como ela cantava bem ao vivo. 

Foi realmente confuso, porque nada está pré-grava-
do, exceto alguns sons de sinos e assobios e explosões 
– apenas efeitos sonoros – mas todas as críticas diziam 
que os vocais dela estavam pré-gravados, e nada disso 
é verdade. Mas é incrível. 

Eu só pensava ‘Uau!’».


